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 الدراساا المرجعية:

ي مصــدمتها أبــر ت الدراســة فــ التجررارب الرائرردة عربيررا ودوليررا فرري تربيررة الموهرروبين ورعررايتهم: .1
أهميـــة تربيـــة الموهـــوبين ورعـــايتهم باعتبـــارهم ثـــروة وطنيـــة ر تمـــاهيها أيـــة ثـــروة أخـــر  مهمـــا 

وتـــربيتهم، وبعـــد ذلـــ  تناولـــت  مبـــررات  ارهتمـــام برعايـــة الموهـــوبينعرمـــت استععمـــت، ثـــم 
بالتفصيل بعض التجارب العالمية والعربية الرائدة ففي مجال التجارب العالمية تناولـت تجـارب 

ربية الموهوبين ورعايتهم في الوريـات المتحـدة األمريكيـة، وبريطانيـا وسـنغافورة واليابـان. وفـي ت
بالتفصـيل والتحليـل تجـارب كـل مـن: مصـر،  تناولـتمجال التجارب الرائدة في الـوطن العربـي 

و توصـــلت الدراســـة إلـــا عـــدد مـــن المؤشـــرات التـــي تؤكـــد فـــي  والكويـــت، واألردن، والســـعودية.
مية رعاية الموهوبين والعناية بهم كاستثمار مستصبلي لألمة العربية واإلسالمية ومن مجملها أه
د جميـع التجـارب علـا أهميـة العنصـر البشـرم المتميـ  فـي تنميـة المجتمعـات. إن يأهمها: تأك

عنصـــر التنـــافس العـــالمي نحــــو التحمـــر هـــو العامـــل المشــــتر  فـــي كافـــة التجـــارب العالميــــة 
ألمريكيــة هــي األشــمل واألعــم، وهــي التــي تســتصي منهــا بــاقي التجــارب التجربــة اأن الناجحــة. 

ن رعاية وتعليم الموهـوبين والمتفـوقين جـ س أساسـي مـن أاألسس العلمية والعملية في التطبيق. 
الســعودية مــن التجــارب تجربـة األردن و  ةتعتبــر تجربــو النعـام التعليمــي العــام فـي أم مجتمــع.  

 .الموهوبينًا لألفكار الحديثة في رعاية األحدث واألسرج تطورًا وتطبيص

  رعاية الموهوبين في المدرسة العربية: واقع .2

تمهد الدراسةة شكةلالية الموعةومال ظة ظةة ظةا تلتعةية رلاوةة المونةوبيي ظةي  نميةة 

خاصةال في نطاق ظا وصبو إلية المجتمة  العربةي ظةي إ ةةم تنمةود وتقةدم للة   مية  

الت ظةي  يةا المبةد  وظةي ظنظةور ظعةيي إكةلالية المعتووات؛ ظ  ظا وطر ة ظي تعةا 

 اال تمالية.  والدومقراطيةالميزال ظقابل ظفانيم الحقوق 

وتنطلق الدراسة في تحدود المفانيم تحدوداً  ولياً )وا   ـةـ ظونبةةم ظونةوـ ـةـ رلاوةة    

ــ ظدرسة لربية (؛ لترصد العة ةة بةيي الةء اا والمونبةةال والصصةامم المميةز  لهةء  

ر ال ظي  يا المظةانر العةلو ية واالنفعاليةةال وظةا وتطلبةة المو ةب التربةود إ اا األخي



ذلةة ال وإ اا الدوناظيةةة التفالليةةة )وسةة، ظجتمعةةيال ظدرسةةيال لاظةةل ذاتةةي(؛ بالتبةةار    

 استيعاـ وظيفية نء  الدوناظيةال نو المدخل األنم والمؤنل لمفهوم" صنالة الء اا".

درسية في المنظوظات التربووة العربيةال والتةي ظةا وتتو ب الدراسة لند الظانر  الم   

تزال في  غلبهةا تعةاني المعتةةت األوليةة ال ووبةدو ظةي ظنطةق وا ة  اكةت الها  نةة ظةي 

التةةرا الحةةدوا لةةي بيةةداغو يا خاصةةة للمونوبييالللمةةاً ب نهةةا فةةي  ميةة  الحةةاالتال 

 وبدر ات ظتفاوتةال تهتم ببيداغو يا خصوصية لءود اال تيا ات الصاصة.

وت خء الدراسةة فةي االلتبةارال    نةءا الوا ة  ال ومنة  ظةي و ةو  ظؤسعةات  لوظيةة    

وغيةةةر  لوظيةةةةال تعمةةةل للةةة  اختيةةةار فيةةةات األفةةةرا  المميةةةزوي فةةةي ظهةةةارات ظعينةةةةال 

بالتبةةارنم المةةؤنليي لمةةا تروةةد  و تنةةت  ظةةي   اا؛ بيةةد ا  ذلةة  ال ور ةة  إلةة  بيةةداغو يا 

سةتراتيجي واعة ال  مةا  نةة ظةي  انة  ظؤسعية لرلاوة المونةوبييال وعةمي ظنظةور ا

 آخرال ال ومثل إال اكت اال لل  ظعتوى المتفو يي في التحصيلال والمتقدظيي في الء اا. 

وظهما وليال فارتباط المونوبية بالء ااال وبقياساتة تبعاً لءل ال ال ونلةر؛ وظةي  ةم فهةو    

نوبيةةةال فةةي وعةةم  بالتمةةا   ظؤكةةرااًل وتلاظةةل ظةة  آليةةات وتقنيةةات  خةةرى لتحدوةةد المو

خصامصها المميز  و افةة ظتطلباتهةا؛ للةي الو ةوا لنةد ظعةتوا ال ال وعنةي بالتةرور    

 ظةظعة ظانر  المونبة.

وإذا  انت بعض الدول العربية تعلي   نها تصم المونوبيي ببراظ  رلاوةة خاصةةال    

عةدو ونو ظا ال وملي نفية لل  و ة اشطةق؛ فيملي القول إنة ظةي نا يةة  ولة   ةد ال و

ال   ثةةر ظةةي اكةةت ال للةة   ر ةةة التفةةوق فةةي التحصةةيلال  و  بةةدور  فةةي بعةةض النمةةاذ م

ظعتوى الء اا؛ و ظي نا ية  انيةة ولةا  ونحصةر فةي  ول لربيةة ذود الةدخل المرتفة ؛ 

لربيةة لمليةة فةي نةءا االتجةا ال  اممةة  ةظما وبتعد بطبيعة الحةال لةي ظفهةوم اسةتراتيجي

 بود الصاص والمشترك بيي الدول العربية. ع  الوا   التر  نعاقلل  ظرا ل و

ووتطل  األظر في  ل الحاالت االكت ال لل  ظعةتوى صةنالة الةء اا والمونبةة ال ال   

بلوا ظهةا  اشسةتراتيجيةالو وا لند ظجر  الرصد واال تشاا؛  ما وتطل  وع  نةء  

 تراتيجيةاشسةوالتزاظاتها الما وة والتقنية والتربووة للة  نحةو ظؤسعةيال ظة  تفةت  نةء  

 لل  التجارـ العالميةال بل واالكت ال بشرا ة  ولية و ظمية.



وبالنظر إل  ظةا وجةرد وونشةر لالميةا  ظةي تقةارور؛ فةة وملةي إغفةال ظصةاطر الهةدر    

العةةرـال فةةي نطةةاق ظةةا وعةةرا بهجةةر   يالحاصةةل  اليةةاً والمتو ةة  ظعةةتقبة للمونةةوبي

ي للةة  آليةةات ظتةةبوطة ظحليةةاً األ ظ ةةةال ظمةةا وتطلةة     وشةةتمل المنظةةور اشسةةتراتيج

 و ولياً و ظميااًل لتةفي النزوب البشرد وصيانة الطا ات الفلروة العربية.      

 التاامررل بررين الدولررة والع رراع الخرراص والمجتمررع المرردني فرري تربيررة الموهرروبين ورعررايتهم: .3
 بتكـــارمفهـــوم ارو  مفهـــوم الـــذكاسعرمـــت لتحيـــث  المفـــاهيم المتعلصـــة بالموهبـــةتناولـــت الدراســـة 

، ثـم تناولـت أسـاليب الكشــف العالقـة بـين الموهبـة والــذكاس واإلبـداج ة، ثـم بينـتمفهـوم الموهبـو 
ة، شخصــيالعوامــل تنميــة الموهبــة وبعــد ذلــ  تناولــت  عــن الموهــوبين مبينــة خطواتــ،، وطرقــ،،

 و نعرة الناس للموهوبين ، كما تناولت الدراسةعمليات التعلم والتدريب والممارساتو ، بيئيةالو 
للجهـات المعنيـة وبخاصـة إلـا  و  لرعاية الموهوبين تهم  وقدمت الدراسة عديد التوصياتمشكال

 رعايـة الموهـوبين إلـا أسـاليب  ة، مشـير منـاهجالبـرامج و ال يالمختصة،ووامعدارة اإلو  ينمعلمال
وفـــي مــوس مــا تصـــدم  .تهمورعـــاي الموهــوبين ارهتمــام بتربيــة ، وأســـبابعلــا المســتو  الفــردم

 واستعرمت، دور الصطاج الخان والمجتمع المدني في تربية الموهوبينالدراسة إلا عرمت ت
مــن خــالل مــوج  للتجــارب العربيــة والعالميــة، واختتمــت  دور الحكومــات فــي تربيــة الموهــوبين

كـل مـن الصطـاج الخـان والمجتمـع المـدني والحكومـات فـي بـين تكامـل الدراسة بومع آليات لل
 .تربية الموهوبين

التعـرف الدراسـة اسـتهدفت  :الموهروبين فري الرو ن العربري فري بررامج تاروين المعلمرينتربية  .4
بــرامج تكــوين المعلــم فــي مرحلــة اإلعــداد فــي األوجــ، الممكنــة لتمــمين تربيــة الموهــوبين علــا 

األكــاديمي قبــل الخدمــة ومراحــل التطــوير المهنــي أثنــاس الخدمــة، حيــث تناولــت أهميــة تمــمين 
امج تكــوين المعلــم فـي مرحلــة اإلعــداد األكــاديمي للمعلــم فــي الجامعــات تربيـة الموهــوبين فــي بــر 

العربية من وجهة نعر أعمـاس هيئـة التـدريس فـي الجامعـات العربيـة والمشـرفين التربـويين فـي 
و ارات التربية والتعليم، ثم عرمت واقع تربية الموهوبين فـي برنـامج تكـوين المعلـم فـي مرحلـة 

فــي الجامعـات العربيــة فـي مــوس الخطـط الدراســية، وفـي مــوس ذلــ  اإلعـداد األكــاديمي للمعلـم 
بينت وجهة نعر الخبراس في مجال رعاية الموهوبين في المصررات الدراسية التي يرون مـرورة 
تممينها في البرنامج األكاديمي لتكوين المعلم في الجامعات العربية، إمافة إلا بيـان أهميـة 

تكوين المعلم في مرحلة التطوير المهني أثناس الخدمة في تممين تربية الموهوبين في برنامج 
و ارات التربيـــة والتعلـــيم فـــي الـــوطن العربـــي مـــن وجهـــة نعـــر المشـــرفين التربـــويين فـــي و ارات 

بعـــــرض مصتـــــرا للبـــــرامج التدريبيـــــة ذات العالقـــــة بتربيـــــة الدراســـــة التربيـــــة والتعلـــــيم، واختتمـــــت 



طـوير المهنـي للمعلـم مـن وجهـة نعـر الخبـراس فـي الموهوبين التي يمكن تممينها في برامج الت
 مجال رعاية الموهوبين.

بــدأت الدراســة بعــرض ل طــار  نحررو اسررتراتيجية عربيررة لتنميررة اإلبررداع ورعايررة الموهرروبين: .5
المفــاهيمي حيــث تناولــت مفــاهيم  اإلبــداج، و الموهــوبين، وارســتراتيجية، مــن حيــث تعريفاتهــا 

مــدخالت اإلســتراتيجية حيــث صــنفتها فــي ثالثــة مــدخالت عرمــت  لتومرتك اتهــا وأسســها، ثــم 
كبر  هـي: اإلمكانـات البشـرية، واإلمكانـات الماديـة، والصواعـد اإلداريـة والتنعيميـة. وفـي إطـار 
هـــذل المـــدخالت بينـــت بالتفصـــيل المكونـــات الرئيســـة لكـــل مـــدخل، ثـــم عرمـــت لمعـــالم الرؤيـــة 

والتــي تكونــت مــن  محــاور هــي: المســلمات، لتنميــة اإلبــداج ورعايــة الموهــوبين،  اإلســتراتيجية
واألهداف، ومتطلبات تحصيق األهداف، والمعوقات المتوقعة وأساليب التغلب عليها، وبعد ذلـ  

مبينة بالتفصيل مهام الهيئات المختلفة وتدرج هذل  ل ستراتيجيةتناولت معالم األجندة التنفيذية 
والجهـة المسـؤولة عـن التنفيـذ و مـن التنفيـذ،  المهام و منها، وفق مصفوفة تنفيذية تبـين المهمـة
، وهــــــا تــــــدور حــــــول عوربــــــة ل ســــــتراتيجيةواختتمــــــت الدراســــــة ببيــــــان المخرجــــــات المتوقعــــــة 

Arabization  ــــدعين، وعولمــــة ــــي مســــتويات  Globalizationالمب ــــدعين ف الموهــــوبين المب
 . مشيرة إلا مكونات ومحكات كل عنصر منها بالتفصيل.Outstandingمرموقة 

دليل عرمــا لــالباحــث  قــدم وفــي هــذا المجــال  حررديد دليررل أسرراليب الاشررف عررن الموهرروبين:ت .6
أســاليب الكشــف عــن الموهــوبين الــذم أصــدرت، المنعمــة العربيــة للتربيــة والثصافــة والعلــوم عــام 

لمنعمة في هذا المجال، ثم أشار إلا أن، الذم حصصت، اأهمية هذا الدليل والسبق  ا، مبين1996
الــــدليل فــــي دراســــات علميــــة أثبتــــت فــــي مجملهــــا فعالياتــــ، فــــي الكشــــف عــــن  تــــم تطبيــــق هــــذا

الموهـوبين، ثـم أشــار إلـا أن البحــوث والدراسـات العلميـة فــي مجـال تربيــة الموهـوبين ورعــايتهم 
خــالل العشــر الســنوات األخيــرة قــد قــدمت الكثيــر مــن الــرؤ  والتجــارب التــي تســتوجب، تحــديث 

ة فـــي مجـــال الكشـــف عـــن الموهـــوبين ورعـــايتهم، ، وفـــي الـــدليل حتـــا يواكـــب التطـــورات الحديثـــ
األخيـــر تصـــدم الباحـــث بعـــدد مـــن المصترحـــات والتصـــورات لتحـــديث الـــدليل وارســـتفادة منـــ، فـــي 

   الكشف عن الموهوبين ورعايتهم في الوطن العربي.      
 
 

 تعرير المدير العام :
 

ي مجـــال تنفيـــذ التوصـــيات يتمـــمتن تصريـــر المـــدير العـــام الجهـــود التـــي بـــذلتها المنعمـــة فـــ 
 لو راس التربية والتعليم العرب. الخامسالموجهة إليها من المؤتمر 

 



 :السادستوصياا المؤتمر تعرير لجنة متابعة 
متابعة الجهود المبذولة من الـدول العربيـة فـي مجـال تنفيـذ توصـيات اليتممتن تصرير لجنة  
 لو راس التربية والتعليم العرب.الخامس المؤتمر 

 



 

 

المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم 
 العرب

  

 الرياض –المملكة العربية السعودية 
 م 2/3/2008-1هـ الموافق  23-24/2/1429

ـــــار المنافســـــة  ـــــة الموهـــــوبين: خي تربي
  األمثل

 مشروع جدول أعمال معالي السادة الوزراء 

 النشا  الزمن اليوم والتاريخ
صررررررررررررر ر  23السررررررررررررربا 

 هر1429
 1/3/2008 

 التسجيل  9.00ر  8.00
 

 الجلسة االفتتاحية 10.00ر  9.00 

 العرلن الاريم -  
المرررة المررردير العرررام للمنيمرررة العربيرررة للتربيرررة وال عافرررة  -  

 والعلوم 
 المة رئيس المؤتمر الخامس -  
 الدولة المضي ةالمة  -  
 المة المنيماا المشاراة -  
 استراحة 10.30ر  10.00 
 الجلسة اإلجرائية 11.00 -10.30 
 اختيار رئيس المؤتمر -  
 اختيار نائب رئيس المؤتمر -  
 اختيار المعرر العام للمؤتمر -  
 اعتماد جدول األعمال -  
   
 جلسة العمل األولى :  11.00-12.30 
عررررم ومناقشرررة تعريرررر المررردير العرررام للمنيمرررة حرررول  -  

 سمتابعة تن يذ توصياا المؤتمر الخام
عرم ومناقشة تعرير لجنة المتابعة حول تن يذ توصياا -  

 المؤتمر الخامس
 عرم ومناقشة تعرير لجنة خبراء المؤتمر السادس -  
 صالة اليهر - 13.00ر  12.300 



 جلسة العمل الثانية:  14.00ر  13.00 

 استكمال مناقشة تقرير الخبراء. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17.00ر  15.30
 

18.00 20.00 
 23.00ر  20.00

 اجتماع لجنة الصياغة -

زيارة مقر مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبةة  -

 واإلبداع.

 دعوة عشاء من معلي وزير التربية والتعليم. -

عةةرم مقتةةرم اةمانةةة العامةةة لجامعةةة الةةدول العربيةةة  -

بشةة ت تنذيةةا قةةرار مجلةةا وزراء الشةةؤوت ا جتماعيةةة 

راج لغةةة ( حةةول  د27( فةةي دورتةةه العاديةةة  547رقةةم 

 اإلشارة العربية في جدول أعمال المؤتمر.

 

 هر1429ص ر  24األحد
2/3/2008 

 جلسة العمل الثالثة: 10.00ر  9.30

عةةرم مقتةةرم اةمانةةة العامةةة لجامعةةة الةةدول العربيةةة  -

بشةة ت تنذيةةا قةةرار مجلةةا وزراء الشةةؤوت ا جتماعيةةة 

( حةةول  دراج لغةةة 27( فةةي دورتةةه العاديةةة  547رقةةم 

 عربية في جدول أعمال المؤتمر.اإلشارة ال

عةةرم مقتةةرم اةمانةةة العامةةة لجامعةةة الةةدول العربيةةة  -

بشةة ت عقةةد مةةؤتمر لةةوزراء التربيةةة العةةر  مةة  وزراء 

 التربية في دول أمريكا الجنوبية.

عرم مقترم المجموعة العربية لدى اليونسكو بشة ت  -

 28ـ  25للمةةؤتمر الةةدولي للتربيةةة  48رئاسةةة الةةدورة 

/11 /2008. 

شةةةةكيل لجنةةةةة متابعةةةةة قةةةةرارار وتو ةةةةيار المةةةةؤتمر ت -

 السادس وتحديد مهامها 

 تحديد مكات وزمات انعقاد المؤتمر الساب  -

 
 استراحة 11.00-11.15 
 مناقشة التقرير النهائي للمؤتمر واعتماد تو ياته. -  12.30ر  11.15 
 صالة اليهر 1300ر  12.30 
 الجلسة الختامية 14.00ر  13.00 

 

 لمة مدير عام للمنيمة العربية للتربية وال عافة والعلوما -  
 المة الوفود المشاراة  -  
 المة رئيس المؤتمر السادس.  -  
 الس ر إلى ماة المارمة والمدينة المنورة 19.00 
 



 

 

المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم 
 العرب

  

 الرياض –المملكة العربية السعودية 
 م 2/3/2008-1هـ الموافق  23-24/2/1429

ـــــار المنافســـــة  ـــــة الموهـــــوبين: خي تربي
  األمثل

 مشروع جدول أعمال السادة الخبراء 
 النشا  الساعة اليوم والتاريخ

 هر1429ص ر 20األربعاء 
 م2008فبراير  27   

 الجلسة االفتتاحية : 9.00-9.30

 المة المنيمة العربية للتربية وال عافة والعلوم -  
 المة الدولة المضي ة -  
 اختيار رئيس لجنة الخبراء والمعرر ولجنة الصياغة. -  
 جلسة العمل األولى : 9.30-12.15 

 * عرم ومناقشة الدراساا اآلتية:  

 التجارب الرائدة عربيا ودوليا في تربية الموهوبين ورعايتهم -  

 واقع رعاية الموهوبين في المدرسة العربية -  

لتاامررل بررين الدولررة والع رراع الخرراص والمجتمررع المرردني فرري تربيررة الموهرروبين ا -  
 ورعايتهم.

 استراحة وصالة اليهر  12.45ر 12.15 
 

 جلسة العمل ال انية : 14.00ر  12.45  
 * عرم ومناقشة الدراساا اآلتية :  

 تربية الموهوبين في الو ن العربي في برامج تاوين المعلمين -   
 عربية لإلبداع ورعاية الموهوبين. إستراتيجيةو نح -  
 اجتماع لجنة الصياغة 18.00ر  16.00 

 هر1429ص ر 21الخميس 
 م 2008فبراير  28

 جلسة العمل ال ال ة : 9.00-11.00
 العربية. عرم ومناقشة دراسة  أساليب الاشف عن الموهوبين في الدول 
  قر  اره.عرم مشروع جدول أعمال المؤتمر ومناقشته وا 

 اجتماع لجنة الصياغة  12.15ر  11.15 

 استراحة وصالة اليهر  13.00ر  12.15 
قراره. - 14.00ر  13.00   عرم تعرير الخبراء ومناقشته وا 
 اختتام اجتماعاا الخبراء. -  
 



 (6200-1998لوزراء التربية والتعليم في الو ن العربي المؤتمراا السابعة 
لعام الثالث عشر للمنعمة العربية للتربية و الثصافـة و العلـوم تنفيذا لصرار المؤتمر ا

المتمـــمن عصـــد مـــؤتمر تربـــوم كـــل عـــامين يحمـــرل ويشـــار  فيـــ، أصـــحاب المعـــالي و راس 
حتــا ا ن خمســة العربيــة للتربيــة والثصافــة والعلــوم المنعمــة التربيــة والتعلــيم العــرب عصــدت 

  :علا النحو ا تيذل  و  ، و ارية ات مؤتمر 
 

 علـــا اشـــتمل الحـــوار الفكـــرم اثنـــاس :   ررررابلس( -1998مرررؤتمر التربرررو  األول رديسرررمبر ال
 ." رؤية مستعبلية للتعليم في الو ن العربيالوثيصة الموسومة: " محتو  مناقشة 

وقد دلت مععـم ا راس والتعصيبـات علـا ارهتمـام الكبيـر الـذم يحعـا بـ، المشـروج التربـوم 
يعمل علا تعميق الوجدان العربـي، وترسـيم معـاني وحـدة األمـة  العربي باعتبارل المشروج الذم

العربية، واستشراف رؤيتها المستصبلية نحو طموحات عربية كبر  تهدف إلا النهوض باإلنسان 
ــــــرات  عــــــدادل إعــــــدادا يمكنــــــ، مــــــن مواجهــــــة التحــــــديات المســــــتصبلية، ومواكبــــــة التغيي العربــــــي، وا 

قليميا ودوليا...  والمستجدات عربيا وا 
ا المؤتمر إلا أهمية اإلحاطة بالمنج ات التربوية العربيـة الكميـة والنوعيـة،  والتعريـف ودع

بتجاربهــا وبرامجهــا اإلبداعيــة، والنعــر إلــا متطلباتهــا فــي إطــار متطلبــات التنميــة الشــاملة علــا 
مســتو  الــوطن العربــي، وتشــخين واقــع التربيــة العربيــة بمومــوعية مــن مختلــف جوانــب الــنعم 

 مدخالت وعمليات ومخرجات. التربوية :
باعتبــارل قمــة العمــل للتعلــيم وأكــدت مععــم المــداخالت علــا أهميــة إبــرا  الوعيفــة الحصيصيــة 

الوطني في استثمار الموارد البشرية، وأهمية تكوين منطلصات فلسفية وقيمية تع   انتماس األمـة 
 ..العربية لهويتها الذاتية والثصافية وتحصيق مستصبلها األفمل.

ا أصـــدر المـــؤتمر بيـــان طـــرابلس التربـــوم حيـــث أكـــد و راس التربيـــة والتعلـــيم والمعـــارف كمـــ
العرب من خالل، أهمية التربية بوصفها المرتجا فـي صـنع مسـتصبل األمـة العربيـة وهـي تسـتعد 
لمواجهـــة تحـــديات قـــرن جديـــد، وهـــم يـــرون أن مواجهـــة هـــذل التحـــديات يتطلـــب مواصـــلة تطـــوير 

ومؤسســـاتها وأدواتهـــا برؤيـــة قوميـــة مســـتصبلية واحـــدة، تأخـــذ فـــي اعتبارهـــا فلســـفة التربيـــة العربيـــة 
التجديد والتجويد والحرية واإلبداج وارعت ا  بمامي وتراث األمة العريق وبما يمكن مـن التصـدم 

 العلمي والتصاني.
 

  المستعبل مدرسة موموج "ناقش المؤتمر  (:دمشق  2000المؤتمر التربو  ال اني ر يوليو 
الفلســــفة واألهــــداف،  هــــي:أعــــدت وثيصــــة رئيســــية، تناولــــت المومــــوج بمحــــاور تســــعة  " حيــــث



والمنـــاهج، وتصنيـــات التعلـــيم والـــتعلم، والتصـــويم وارمتحانـــات، وخـــريج مدرســـة المســـتصبل، ومعلـــم 
 مدرسة المستصبل، واإلدارة المدرسية، ومبنا مدرسة المستصبل، والتمويل.

 أبر ها:جهات والتوجيهات من وقد توصل المؤتمر إلا مجموعة من التو 
 أن تنبثق فلسفة التربية من التصور اإلسالمي العميق للكون واإلنسان والحياة. .1

حماية الثوابت الحمارية العربية اإلسالمية لمواجهة التحديات السلبية التي تطرا  .2
 في إطار العولمة.

ة أن تلبـــــي مؤسســـــات التربيـــــة حاجـــــات ســـــوق العمـــــل واإلنتـــــاج والمجتمـــــع، ا نيـــــ .3
 والمستصبلية، ومتطلبات الحياة.

أن تتمتـــع األنعمـــة التربويـــة فـــي الـــدول العربيـــة بدرجـــة عاليـــة مـــن المرونـــة حتـــا  .4
 تتجاوب مع المستجدات والتحورت العالمية.

تأكيـد الـدور التربـوم لمؤسسـات المجتمــع واألسـرة ومسـؤولياتها فـي تطـوير العمليــة  .5
 التربوية.

وتأثيرها في كل عنصـر مـن عناصـر العمليـة أن يؤكد توعيف تصنيات المعلومات  .6
 التعليمية داخل المدرسة وخارجها.

ــــيم مــــع ارســــتئناس بالمعــــايير  .7 أن تومــــع مصــــاييس عربيــــة لمســــتويات جــــودة التعل
 العالمية.

 تشجيع الصطاج الخان علا المشاركة وارستثمار في مجال التعليم. .8

لـوطن العربـي أكـد أصـحاب كما أصدر المؤتمر إعالن دمشق حول مدرسة المستصبل فـي ا
المعــالي الــو راس فيــ، العــ م علــا بــذل قصــار  الجهــود الدائمــة مــن أجــل مواكبــة التغيــر الــذم يطــرأ 
علا التربية في العالم، ومواكبة ما سوف يفر ل المستصبل في بالدنا وفي العالم من تغيرات تنعكس 

مــن خــالل ذاتنــا  –المشــاركة  آثارهــا علــا نعــام التربيــة والنعــام ارجتمــاعي الشــامل بــل مــن أجــل
فــي رســم معــالم المســتصبل العــالمي فــي شــتا  –وثصافتنــا العربيــة وقيمنــا الدينيــة والخلصيــة واإلنســانية 

المجـــارت، وفـــي تصـــحيب مســـارل، بحيـــث يكـــون لألمـــة العربيـــة فـــي بنـــاس المســـتصبل العـــالمي شـــأن 
لمدرسـة العربيـة التـي تسـتجيب ونصيب.وهذا كل، يستل م الصيام بجهد دائب ومستمر من أجل بنـاس ا

لمطالب التغيـر اسـتجابة علميـة، تعبـك إمكانـات العمـل التربـوم ومصوماتـ، ومكوناتـ، المختلفـة سـواس 
اتصلت بأهداف التربية أو بمحتواها وطرائصها أو بوسائلها وتصنياتها أو بإداراتها وتنعيمهـا أو سـو  

 تل  من جوانب العمل التربوم.
ي الــو راس العــ م علــا جعــل التربيــة همــا وطنيــا وقوميــا مشــتركا، كمــا أكــد أصــحاب المعــال

وعلــا فســب المجــال لمشــاركة المؤسســات ييــر الحكوميــة وســائر قطاعــات المجتمــع فــي تجويــدها 
وتمويلهـــا، مـــع التأكيـــد علـــا أن الدولـــة تعـــل المســـؤولة األولـــا عـــن تربيـــة األجيـــال وتفعيـــل العمـــل 



ون الرافعـــة المشـــتركة لعمليـــة التجديـــد والتغييـــر التـــي العربـــي المشـــتر  فـــي هـــذا المجـــال بحيـــث يكـــ
 "  . مدرسة الغدتستل مها "
 

   المنيومرررة : تنـــاول المـــؤتمر مومـــوج " الجزائرررر ( – 2002المرررؤتمر التربرررو  ال الرررد رأبريرررل
"، وقد أعدت وثيصتان رئيسيتان تناولت األولا تجارب الدول العربية ة المعلوماانعاتالتربوية و 

صانـــة المعلومـــات لتطـــوير المنعومـــة التربويـــة. وقـــد انطلصـــت الوثيصـــة فـــي تنـــاول فـــي اســـتخدام ت
مومـــوعها مـــن الممـــامين األساســـية لوثيصـــة مدرســـة المســـتصبل الصـــادرة عـــن المـــؤتمر الثـــاني 
لــو راس التربيــة والتعلــيم العــرب التــي أكــدت مــرورة الصيــام بجهــد دائــب ومســتمر مــن أجــل بنــاس 

 مطالب،.و لتحديات التغير المدرسة العربية التي تستجيب 

 المنيومرة التربويرة وتعانرةأما الوثيصة الرئيسـية الثانيـة فصـد ركـ ت علـا مومـوج المـؤتمر "
. حيــث حــددت المفــاهيم الرئيســية ذات العالقــة، وقــدمت عرمــا لعناصــر شــبكات " المعلومرراا

واستعرمـت  المعلومات ووعائفها، وتطرقت إلا أهمية ارنترنيت في مجـارت الحيـاة المتعـددة،
الفوائــد الجمــة رســتخدام تصانــة المعلومــات وارتصــال فــي المجــال التربــوم، وانتهــت الوثيصــة إلــا 
عرض مجموعة من الرؤ  والتوجهات العمليـة لتوعيـف تصانـة المعلومـات فـي تطـوير المنعومـة 

 التربوية العربية.
 وقد توصل المؤتمر إلا مجموعة من التوصيات من أبر ها : 

مـــة العربيـــة للتربيـــة والثصافـــة والعلـــوم إلـــا إعـــداد إطـــار مرجعـــي حـــول دعـــوة المنع .1
استخدام تصانة المعلومات لتطوير المنعومة التربوية يتممن أسسها الفكرية، ويفيد 

 من المعايير ومستويات الصياس العالمية في هذا المجال.

ت تسـتهدف دعوة المنعمة العربية للتربية والثصافة والعلوم إلا إعداد بحوث ودراسا .2
التوصل إلا تصورات عملية لتحصيق ارسـتخدام األمثـل لتصانـة المعلومـات كوسـيلة 

، ومعالجــــة ا ثــــار الناجمــــة عــــن ســــوس وينائهــــاتعليميــــة رثــــراس المنــــاهج الدراســــية 
 استخدام الحاسوب.

دعوة المنعمة العربية للتربية والثصافة والعلوم إلا توثيق التجارب العربية والعالمية  .3
دة والمتمي ة في توعيف تصانة المعلومات في المنعومة التربوية وومعها علا الرائ

البوابــات بمــا يعــ   اإلفــادة منهــا ويحصــق التنســيق والتكامــل بــين الــدول العربيــة فــي 
 هذا المجال.

عــداد المعلمــين إلــا فــتب أقســام إلعــداد المتخصصــين فــي  .4 دعــوة كليــات التربيــة وا 
األقســـام الصائمـــة باإلمـــافة إلـــا توجيـــ، بحـــوث تصانـــة المعلومـــات وتع يـــ  وتوســـيع 



الماجســتير والــدكتورال لتنــاول هــذا المومــوج، مــع التأكيــد علــا أهميــة دمــج تصانــة 
 المعلومات وارتصال في صلب برامج إعداد المعلمين وتدريبهم.

دعـــوة الـــدول العربيـــة إلـــا التوســـع فـــي إدخـــال مـــادة الحاســـوب والمعلوماتيـــة كمـــواد  .5
الدراســية وتشــجيع اســتخدام الحاســوب وتصانــة المعلومــات فــي أساســية فــي الخطــط 
 تدريس جميع المواد.

دعوة الدول العربية إلا اتخـاذ مـا يلـ م مـن إجـراسات لتـوفير الحاسـوب ألكبـر عـدد  .6
 ممكن من المعلمين بشروط مالية ميسرة.

الــنعم البرمجيــة التربويــة المالئمــة  إلنتــاجالــدعوة إلــا تبنــي برنــامج عربــي مشــتر   .7
ــــم تــــراث وثصافــــة لح ــــة والماديــــة، وبمــــا يالئ اجــــات الــــنشس العربــــي العلميــــة والروحي

الحمــارة العربيــة اإلســالمية، ويــؤدم إلــا رقــي الجوانــب اإلنســانية واألخالقيــة فــي 
تكوين، الثصافي تع ي ا رنتمائ، اإلنساني الكوني انتماسا متجـذرا فـي قيمـ، األصـلية، 

 ت األخر .ومع  ا لمشاركت، اإليجابية مع الفماسا

دعــــوة المنعمــــة العربيــــة للتربيــــة والثصافــــة والعلــــوم إلــــا ومــــع المواصــــفات الفنيــــة  .8
 والتربوية والعلمية إلنتاج البرمجيات التربوية وتحديد المعايير المناسبة لتصويمها.

دعوة المنعمة العربية للتربية والثصافـة والعلـوم إلـي تبنـي مشـروج يهـدف إلـا توحيـد  .9
مفـاهيم فـي مجـال تصانـة المعلومـات لتحصيـق دقـة التواصـل المصطلحات وتأصيل ال

 ويمكن أن يتم ذل  بومع معجم متخصن في هذا المجال.

كمــا أصــدر المــؤتمر بيــان الج ائــر التربــوم حيــث أكــد و راس التربيــة والتعلــيم والمعــارف 
العرب من خالل، أن العروف والتحديات التي تمر بهـا أمتنـا العربيـة، تتطلـب أن نواجههـا 
بأســاليب مبتكــرة فــي العمــل والتفكيــر، وطرائــق حديثــة فــي التربيــة والتعلــيم، تنشــئة ألجيــال 
معت ة بهويتها، واثصة مـن نفسـها، متمكنـة مـن التفكيـر المبـدج الخـالق، وقـادرة علـا اإليفـاس 
بمتطلبــات العــيش فــي مجتمــع المعرفــة والتصانــة، فــي إطــار التعــاليم الدينيــة الســمحة والصــيم 

 صيلة.العربية األ
توعيف تصانة المعلومات في التعليم والـتعلم أن كما أكد أصحاب المعالي الو راس علا 

ممة علــا التغييــر والتطــوير وقــادرة علــا تــوفير المــوارد البشــرية صــيتطلــب إرادة سياســية م
والماديــة المطلوبــة لــذل ، والســعي الجــاد لتفعيــل العمــل العربــي المشــتر  فــي هــذا الميــدان، 

لملف التربوم إلا مستو  مؤتمرات الصمة العربية، دعما للعمل التربوم وتحصيصـا واررتصاس با
 ألهداف، ومرامي،.

 



   استراتيجياا التعويم لتحعيق : مومـوع،وكان ( بيروا 2004 رمايو الرابعالمؤتمر التربو"
وقـــد قـــدمت إلـــا المـــؤتمر ثمـــان دراســـات مرجعيـــة عنيـــت فـــي  الجرررودة الشررراملة فررري التعلررريم".

ـــيممجملهـــا  ـــارل أســـاس رئيســـي لتحصيـــق الجـــودة الشـــاملة فـــي التعل ـــالتصويم التربـــوم باعتب وهـــذل  ب
 الدراسات هي:

 ارتجاهات العالمية المعاصرة في توعيف التصويم لتحصيق جودة التعليم. -

 واقع التصويم التربوم في الدول العربية. -

 التصويم والجودة الشاملة في التعليم. -

 جودة التعليم.نحو مواصفات معيارية لتحصيق  -

 سجل الطالب ودورل في التصويم والتوجي،. -

 المشاركة المجتمعية في عملية التصويم.   -

 تحديات ومعوقات جودة التعليم. -

  ارستراتيجيات المستصبلية للتصويم ومستصبل جودة التعليم. -
وفـــي مـــوس المناقشـــات والطروحـــات المعمصـــة التـــي دارت فـــي اجتماعـــات معـــالي الـــو راس والســـادة 

   من أبر ها :الخبراس، خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات 

 دعوة الدول العربية إلى:
ومــــــع سياســــــات محــــــددة للتصــــــويم التربــــــومك تمــــــمن المســــــاسلةك وتع يــــــ  المشــــــاركة  -1

 المجتمعية. وكذل  بناس أنعمة وهياكل مؤسسية لتحصيق هذل السياسات.

تكـــون مرتكـــ ا لبـــرامج  تحديـــد معـــايير وطنيـــة لمختلـــف عناصـــر العمليـــة التربويـــة  -2
 التصويم وممان جودة التعليم. 

تطــــوير التشــــريعات التربويــــة ذات العالقــــة بعمليــــات التصــــويم، بمــــا يتــــيب الفــــرن   -3
المناســـبة رســـتيعاب ارتجاهـــات المعاصـــرة فـــي التصـــويم وخاصـــة منهـــا مـــا يتعلـــق 

 صيل.بالتصويم الصائم علا الكفايات، والتصويم التكويني المستمر، والتصويم األ

تطوير بـرامج إعـداد المعلمـين فـي كليـات التربيـة وكليـات المعلمـين ومعاهـد إعـداد  -4
المعلمــين بمــا يمــمن تأهيــل خريجيهــا فــي مجــال اســتراتيجيات التصــويم مــن حيــث 

 مفاهيمها ومهاراتها وأساليبها وأدواتها وتوعيفها لتحصيق جودة التعليم.

وعملياتـــ،، وربـــط هـــذل المواقـــع  إنشـــاس مواقـــع إنترنـــت، تعـــرض فيهـــا أنعمـــة التصـــويم -5
 بموقع عربي واحد، وذل  لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.



 دعوة المنيمة العربية للتربية وال عافة والعلوم إلى:
إعداد بـرامج لتنميـة كفايـات العـاملين فـي مجـارت التصـويم التربـوم و مـبط الجـودة  -1

دول العربيــة، بمـــا يفمــي إلـــا إعــداد أطـــر الشــاملة واإلشــراف علـــا تنفيــذها فـــي الــ
 بشرية راقية النوعية في هذا المجال.

ومع األدلة والمراجع التي تممن نشر ثصافة التصويم التربـوم والجـودة الشـاملة بـين  -2
األوساط التربوية العربية، بوصف ذل  شـرطًا أساسـًا لمـمان الممارسـات التصويميتـة 

 ويتة المختلفة.السليمة في المدارس والمؤسسات الترب

د، لتوحيد المصطلحات التربوية، خاصـة تلـ  المسـتخدمة  -3 إعداد قاموس تربوم موحَّ
 في التصويم التربوم بهدف إيجاد لغة مشتركة بين الدول العربية في هذا المجال. 

ومـــع اختبــــارات مصننـــة، علــــا مســـتو  الــــوطن العربــــي علـــا يــــرار مـــا يــــتم علــــا  -4
ســــية مثــــل اللغــــة العربيــــة والريامــــيات والعلــــوم المســــتو  الــــدولي، فــــي المــــواد األسا

 كمرحلة أولا، علا أن يشمل المواد الدراسية األخر  في المراحل التالية.

تبنــي مشــروعات تعتمــد أساســًا علــا تحديــد التجــارب الرائــدة والخبــرات المتميــ ة فــي  -5
الـــدول العربيـــة وييرهـــا وفـــي المجـــارت التربويـــة المتعـــددة مثـــل إنتـــاج البرمجيـــات، 

عــداد الكتــب المدرســية، ونعــم التصــويم، وأســاليب مــبط و  ومــع المنــاهج الدراســية وا 
الجــودة، واألدلــة المرجعيــة، وومــع المعــايير وييرهــا، وذلــ  بهــدف تعميمهــا إلفــادة 
الدول األخر  منها دون اللجوس إلا إنتـاج الجديـد منهـا، ترشـيدًا ل نفـاق، واسـتثمارًا 

 للخبرات المتمي ة.
أكد و راس التربية والتعليم العرب من خالل، بيروت التربوم الذم يان أصدر المؤتمر بو 

رادة، مشـيرين إلـا  علا قدسية ونبل الرسالة التربوية ودورها فـي بنـاس أجيـال األمـة عصـال وا 
والتـي تتطلـب تنميـة قـدرات أمتنا العربية،  فرمتها العولمة علا العروف والتحديات التي 

 توطيد إرادتها الوطنية والصومية. األجيال في مجتمع المعرفة، و 
 

أهميـة اعتمـاد اسـتراتيجيات متصدمـة فـي التصـويم كما أكد أصحاب المعالي الو راس علا 
التربــوم الشــامل والعمــل علــا إيجــاد المعــايير المالئمــة قوميــا ووطنيــا لكــل مكونــات الــنعم 

مناخــات التربويــة التربويــة كمــدخل ومرتكــ  لتحصيــق الجــودة الشــاملة فــي التعلــيم. وتــوفير ال
التي تحف  علا التفوق واإلبداج ألبنائنا في الوطن العربي الكبير لمواجهة التحـديات التـي 
تنتعرها في عصر العولمة المتسارج. وذل  من خالل النهوض بالتربية والتعليم الـذم يعـد 

 أمرا أساسيا للتنمية الشاملة، ومرتك ا متينا ألمن األمة وتصدمها. 
 



 التربيرة المباررة لل  رل العربري  :مومـوع،وكـان ( العراهرة 2006سبتمبر ر الخامسربو  المؤتمر الت"
عرالم  التربيرة المباررة لل  رل العربري فريالمؤتمر وثيصـة رئيسـة عنوانهـا  عرمت علا" عالم متغير في

اســتهدفت  وتكونــت الوثيصــة مــن ســتة محــاور أساســية ، أعــدت فــي مــوس أربــع دراســات مرجعيــة.متغيررر
ية التربية المبكرة ومكوناتها النفسية والتربويـة، وبيـان أدوار منعمـات المجتمـع المـدني واألسـرة بيان أهم

ووسائل اإلعالم فيها، كما تناولت بالـدرس والتحليـل واقـع التربيـة المبكـرة فـي الـوطن العربـي، وتحـديات 
  .مجتمع المعرفة ، مؤكدة علا أهمية التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة

  تنفيذ توصيات المؤتمر الرابع.تصرير لجنة متابعة 
 حـــول تنفيـــذ توصـــيات المـــؤتمر  والعلـــوم والثصافـــةلمـــدير العـــام للمنعمـــة العربيـــة للتربيـــة ا تصريـــر

 الرابع.

  فررري ضررروء إسرررتراتيجية ت ررروير إصرررالؤ التعلررريمدراســـات ومـــداخالت للمائـــدة المســـتديرة حـــول 
دكتور المنجـي بوسـنينة المـدير العـام للمنعمـة وثيصـة عـرض معـالي األسـتاذ الـ :العربيرة ةالتربي

تناولـت خمسـة محـاور   " إصالؤ التعليم في ضوء استراتيجية ت وير التربية العربيرة"بعنوان 
 أساسية هي:

 التحديات العالمية المعاصرة وتداعياتها علا الوطن العربي. -

 العربيتة: واقعها واتتجاهاتها. التتربية -

 عور إستراتيجيتة التربية العربية.دواعي اإلصالا من من -

 من منعور إستراتيجيتة التربية العربية.  مؤشرات اإلصالا -

 الخاتمة وارستنتاجات. -

والطروحـــات المعمصـــة التـــي دارت فـــي اجتماعـــات معـــالي لـــو راس والســـادة وا راس وفـــي مـــوس المناقشـــات 
   :من أبر هاالخبراس، خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات 

  
 : توصياا الموجهة للدول العربيةال -
 . محور التربية المبارة :1

 دعوة الدول العربية إلى:

بذل الجهود لجعل مرحلة رياض األطفال مرحلة إل امية وج سا ر يتج أ من السلم التعليمي في جميع  -
 الدول العربية.

صيام بدور أساسي في تصديم كافة التسهيالت لتمكين الصطاج األهلي ومؤسسات المجتمع المدني من ال -
هذا المجـال والسـعي إلصـدار كافـة التشـريعات والصـوانين الال مـة لتحصيـق ذلـ ، علـا أن تخمـع هـذل 
المؤسســــات ل شـــــراف التربــــوم لـــــو ارات التربيـــــة والتعلــــيم العربيـــــة وكـــــذل  للمؤسســــات التـــــي ستنشـــــأ 

 لالعتراف وتطبيق معايير الجودة.



عاليـــة لألطفـــال فـــي الـــوطن العربـــي، والســـعي بكافـــة الســـبل  ارهتمـــام بتصـــديم تربيـــة مبكـــرة ذات جـــودة -
والوســــائل لتحصيــــق هـــــذل الجــــودة فــــي مختلـــــف مكونــــات العمليــــة التعليميـــــة  المبــــاني البيئــــة الماديـــــة 

 والتعليمية(، المعدتات واألدوات، المنهج واألنشطة، المعلمة واإلدارة والطفل(.

ــــدة لالعتمــــاد وا - ــــا تأســــيس جهــــة مســــتصلة محاي ــــة، تكــــون الحــــرن عل ــــدول العربي ــــف ال لجــــودة بمختل
 مسؤوليتها مراقبة المؤسسات التربوية الخاصة بهذل المرحلة سواس الحكومية أو الخاصة.

 السعي ل يادة نسبة اإلنفاق الحكومي علا مؤسسات التربية المبكرة.  -

روف العنايــة بــذوم ارحتياجــات الخاصــة بمختلــف فئــاتهم مــن موهــوبين ومعــاقين واألطفــال ذوم العــ -
 الصعبة.

العنايـــــة بعمليـــــات اإلعـــــداد والتـــــدريب المســـــتمرت لمعلمـــــات ريـــــاض األطفـــــال وارســـــتفادة مـــــن منـــــاهج  -
 ومرجعيات رياض األطفال التي أعدتها المنعمة العربية للتربية والثصافة والعلوم.

 العمل علا إنشاس معاهد متخصصة وأقسام في كليات التربية تعنا بإعداد معلمات رياض األطفال. -
 
 . محور إصالؤ التعليم :2

 دعوة الدول العربية إلى:
اإلسراج بتشكيل فرق بحثيـة متخصصـة لتصـديم مصترحـات وآليـات عمليـة إلصـالا التعلـيم ورفعهـا إلـا  -

المنعمة لتتولا إعداد التصرير المطلوب بالتعـاون والتنسـيق مـع األمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة 
ورفعـــ، إلـــا معـــالي األمـــين العـــام  –2006ديســـمبر –العـــام للمنعمـــة تمهيـــدًا لعرمـــ، علـــا المـــؤتمر 

 للجامعة العربية.

 إيالس عناية خاصة لتعليم الفتاة وومع حواف  وموابط للحد من تسربها من التعليم.  -

ومــع ا ليــات العمليــة لالرتصــاس بــالمعلم العربــي وتحســين أومــاع، المعيشــية والمهنيــة ورفــع مكانتــ،   -
 ارل أساس إصالا التعليم وتطويرل.  ارجتماعية باعتب

رفـــع ســـصف اإلنفـــاق علـــا البحـــوث التعليميـــة وومـــع المي انيـــات المناســـبة للبحـــث العلمـــي والتطـــوير   -
 التربوم . 

 تع ي  المشاركة المجتمعية في التعليم بصور مختلفة.  -

وشـرطا أساسـيا  دعم برامج محو األمية واعتبارها معركة مصيرية بالنسبة إلا مسـتصبل الـدول العربيـة -
 إلصالا المنعومة التربوية في الدول العربية.

 إنشاس هيئات للجودة ومراك  للصياس والتصويم. -

ت ويد المدارس الرسمية في لبنان والتـي هـدمت أو أصـيبت بأمـرار بالغـة بسـبب العـدوان اإلسـرائيلي  -
 رات السمعية والمكتبات.بما تحتاج، من تجهي ات مدرسية متنوعة ور سيما أجه ة الكمبيوتر والمختب

 



 توصياا موجهة إلى المنيمة العربية للتربية وال عافة والعلوم :  -

 محور التربية المبارة:ر  1
 دعوة المنعمة العربية للتربية و الثصافة و العلوم إلا:

عداد المعلمين.  -  إعداد معايير نمائية للطفل العربي لالستفادة منها في بناس مناهج التعليم وا 

  .ورش تدريبية تأهيلية لمدربي ومدربات معلمات رياض األطفال في الدول العربيةعصد  -

 

 محور إصالؤ التعليم:ر  2
 دعوة المنعمة العربية للتربية و الثصافة و العلوم إلا:

 التعريف بالتجارب الصطرية الناجحة في مجال إصالا التعليم والعمل علا نشرها بشتا الوسائل .  .1

 لمرصد العربي للتربية التي شرعت المنعمة في تنفيذل .اإلسراج بانجا  ا .2

 حول التربية المبكرة للطفل العربي في عالم متغيـرالتربوم الصاهرة  إعالنوأصدر المؤتمر  
عـداد لمواجهـة هـذا الذم أكد علا  أن المستصبل مرهون بما نصدم، ألطفالنا، مـن تربيـة وتعلـيم وا 

أهميــة تنميــة التفكيــر اإلبــداعي لــد  الطفــل وأن وعلــا  المســتصبل والتكيــف معــ،، والعــيش فيــ،، 
 ،  تكون هذل التنمية في مصدمة األهداف التربوية

**** 


